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  الملخـص

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسـة األنشـطة   
، بكـالوريوس (وى الدراسي، والربنامج األكادميي اجلنس، املست: الطالبية، وبيان أثر املتغريات التالية

 الدراسـة على اجتاهات طلبه كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية، وسعت ) دبلوم
 :إىل اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية فيها؟  -1
 بـاختالف لف اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية هل ختت  -2

 اجلنس واملستوى الدراسي والربنامج األكادميي للطلبة؟
 ما مقترحات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية لزيادة فاعلية النشاطات الطالبية فيها؟  -3

درسون يف كلية اهلندسة التكنولوجية املسجلني وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة الذين ي
وقد استخدم الباحث عينة طبقية . طالباً وطالبة) 1323(بلغ عددهم  2001/2002للعام اجلامعي 

طالباً وطالبة، ومن أجل مجع املعلومات الالزمة للدراسـة؛ فقـد قـام    ) 124(عشوائية بلغ عددها 
، مثلت سبع أنشطة طالبية، ميارسها الطلبة يف أثناء فقرة) 30(الباحث باستخدام آستبانة تتكون من 

وللتأكد من صدقها وثباا، قام الباحث بعرضها على عدد من احملكمني من ذوي . دراستهم اجلامعية
االختصاص بالقياس والتقومي التربوي، وكان معامل الثبات الكلي لألداة، باستخدام معادلة كرونباخ 

                                                           
  .األردن - جامعة البلقاء  - كلية األمرية رمحة اجلامعية  -أستاذ مساعد  ∗



  عدنان العضايلـة. د……………………… اتجاهات طلبة كلية الهندسة التكنولوجية نحو ممارسة األنشطة الطالبية 

  

  

  
  

من حتليل التبيان الثالثي، واملتعدد ملعرفة أثـر مـتغريات اجلـنس     ومت استخدام كل). 0.88(ألفا 
على اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجيـة  ) بكالوريوس، دبلوم(واملستوى والربنامج األكادميي 
 .حنو ممارسة األنشطة الطالبية

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية
 .جية حنو ممارسة األنشطة الطالبية كانت إجيابيةإن اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولو  -
إن أكثر األنشطة اليت يتجه إليها الطلبة يف كلية اهلندسة التكنولوجية هـي النشـاط العلمـي      -

 .والنشاط الفين
إن أقل األنشطة اليت يتجه إليها الطلبة يف كلية اهلندسة التكنولوجية هـي األنشـطة الصـحية      -

 .والدينية
يف اجتاهات الطلبة حنو ) 0.05= ,(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود  -

ممارسه األنشطة الطالبية على األداة ككل، يعزى ملتغريات اجلنس املستوى الدراسـي الربنـامج   
  .األكادميي للطالب

 
 :مقترحات

ملمارسة األنشطة الطالبية أن تعمل إدارة اجلامعة على توفري كافة التسهيالت واإلمكانات املادية  -1
  .بشكل يليب طموحات الطلبة واهتمامام

االهتمام باألنشطة التروحيية للطلبة، وإقامة املسابقات العلمية والثقافية بني كافة طلبة كليـات   -2
 .واجلامعات

تشارك به كل ) كليات جامعة البلقاء(إقامة مهرجانات ثقافية علمية سنوية، حتت اسم مهرجان  -3
  .لب كلية بنشاط معني، أو فعاليات خمتلفة إجياد صالة رياضية تقام فيها مجيع األلعاب الرياضيةطا

إجراء دراسات ميدانية حول األنشطة الالمنهجية اليت تليب احتياجات الطلبة، ومعرفـة أهـم    -4
ماعية املستلزمات اخلاصة مبثل هذه األنشطة، ودراسة أثر متغريات توفر الوقت واإلمكانات االجت

  .واالقتصادية للطلبة على اجتاهام حنو ممارسة األنشطة
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  الفصل األول
  

  :مقدمـة
تعترب مسألة النشاطات الالمنهجية للطلبة، من القضايا التربوية اهلامـة يف املؤسسـات   
األكادميية خاصة، وأا تتيح للطالب إبراز مواهبهم وتطويرها، وتسـاهم يف بنـاء روح   

ق، وبناء اجلسم والعقل واإلبداع والتعارف، وغريها مـن العمليـات   التعاون وعمل الفري
  .االجتماعية والنفسية

ويالحظ قلة اهتمام الطالب يف مؤسساتنا األكادميية واجلامعية بالنشاطات الالمنهجية، 
نتيجة لعدم التركيز على هذه النشاطات، وعدم إعطائهـا حقهـا يف العمليـة التعليميـة     

ها يف نظام العالمات، األمر الذي جعلها حتتـل موقعـاً متـأخراً يف    والتربوية، وعدم ربط
اهتمامات الطالب واألهل، باإلضافة إىل املواقف واالجتاهات السلبية حنو ممارسـة هـذه   
النشاطات، والنابعة من النظرة التقليدية والدينية والثقافية، حنو ممارسة اإلناث لبعض هـذه  

  . هاالنشاطات مثل العيب واحلرام وغري
ولقد أولت جامعة البلقاء التطبيقية اهتماماً كغريها من اجلامعات األردنيـة باألنشـطة   
الطالبية، للمسامهة يف تنمية شخصية الطالب، ولذلك قامت بإنشاء عمادة شؤون الطلبـة،  

  .إلتاحة الفرصة أمام الطلبة ملمارسة األنشطة املختلفة
  

  :مشكلة الدراسة وأهميتها
راسة يف معرفة اجتاهات طلبة كليـة اهلندسـة التكنولوجيـة حنـو     تكمن مشكلة الد

ممارسة األنشطة الطالبية، وكذلك معرفـة مـدى اخـتالف اجتاهـات الطلبـة حنـو       
ممارسة األنشطة الطالبية، واليت تعـزى إىل اجلـنس والربنـامج واملسـتوى الدراسـي،      

ون الطالبيـة  وقد الحظ الباحث من خالل ممارسته الوظيفية كمسـاعد لعميـد الشـؤ   
يف كلية اهلندسة التكنولوجية، التابعة جلامعة البلقـاء التطبيقيـة، أنّ هنالـك ضـعفاً يف     

واسـتناداً لـذلك   . إقبال الطلبة حنو ممارسة األنشطة الطالبيـة الـيت تقيمهـا الكليـة    
تولدت لدى الباحث القناعة بأنْ يتم التعامل مع هـذه املشـكلة بالبحـث والدراسـة     

  .يساعد على وضع حلول جذرية ملشكلة الدراسة األمر الذي قد
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، )الالمنهجيـة (وتأيت أمهية هذه الدراسة من خالل تركيزها على األنشـطة الطالبيـة   
ودورها يف صقل شخصية الطالب، مما يسهم يف خلق جيل قادر لديه إملام باملعرفة، وحاصل 

 تزويد امليدان التربوي على قدرٍ مناسب من اخلربات الوظيفية، كما وتسهم هذه الدراسة يف
بدراسة متخصصة باجتاهات الطلبة حنو األنشطة الطالبية، والسبب الـذي يعطـي هـذه    
الدراسة أمهية خاصة، يكمن يف تناوهلا ملوضوع األنشطة الطالبية يف جامعة البلقاء التطبيقية 

ـ  ة على وجه اخلصوص، األمر الذي سيعمل على رفد اجلامعة بتصور حول اجتاهات الطلب
  .لألنشطة الطالبية فيها

  
  : أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
التعرف على اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنـو ممارسـة األنشـطة     - 1

  الطالبية؟
معرفة أثر متغريات اجلنس، والربنامج، واملستوى الدراسي لطلبة كليـة اهلندسـة    – 2

  .على ممارستهم لألنشطة الطالبيةالتكنولوجية 
بيان مقترحات الطلبة لزيادة فعالية األنشـطة الطالبيـة انطالقـاً مـن أمهيـة       - 3

النشاطات الطالبية لدى الطالب اجلامعي واليت تشكل أحـد أهـم مـدخالت    
  .النظام اجلامعي

  
  :أسئلة الدراسة

  :تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية
اهات طلبة كليـة اهلندسـة التكنولوجيـة حنـو ممارسـة األنشـطة       ما هي اجت - 1

  الطالبية؟ 
هل ختتلف اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبيـة   - 2

  باختالف اجلنس والربنامج األكادميي واملستوى الدراسي للطلبة؟
دة فعالية النشاطات الطالبية ما هي مقترحات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية لزيا – 3

  فيها؟
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    : التعريفات اإلجرائية
إحدى اجلامعات األردنية، تأسسـت يف مدينـة السـلط     :جامعة البلقاء التطبيقيـة -

الكتـاب  ) (سبع عشـرة كليـة جامعيـة ومتوسـطة    : (باإلضافة إىل كليات املركز
  ).2002السنوي،

البلقاء التطبيقيـة ومتـنح درجـة    إحدى كليات جامعة : كلية اهلندسـة التكنولوجية -
البكالوريوس يف اهلندسة التكنولوجية والدبلوم يف برنامج الشهادة اجلامعية املتوسـطة،  

  ).2002الكتاب السنوي، (يف مدينة عمـان  1975تأسست عام 
هم الطالب والطالبات املسـجلون لـدى الكليـة    : طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية -

، والبـالغ  2001/2002ة يف الفصل الصيفي للعام اجلـامعي  واملنتظمون يف الدراس
  ). 2002إحصائية قسم القبول والتسجيل، ) (1323(عددهم 

جمموعة الربامج اليت تنفذ بإشراف اجلامعة وتوجيهها، سواء أكانـت  : األنشطة الطالبية -
د بـها هذه الربامج ذات عالقة باملنهج الدراسي، أو باحلياة االجتماعية للطالب، ويقص

يف هذه الدراسة النشاط الرياضي، والثقايف، والصحي، والفين، واالجتماعي، والعلمي، 
  ). 1993أبو رضوان، (و) 1922طناش، (والديين 

السلوك املكتسب الذي يظهره الفرد بناًء على استجابات ملـثريات معينـة،   : اإلجتـاه -
  ).1987عبيد، (ات تتراوح بني الرفض التام أو القبول التام لـهذه املثري

  .كرة قدم،تنس طاولة، تنس أرض: أي نوع من أنواع الرياضة مثل: النشاط الرياضي -
  .كتب، كتابة، شعر، قصة، مسرحية :النشاط الثقافـي -
  .أيام طبية، ومحالت تربع بالدم توعية صحية، ندوات صحية،: النشاط الصحـي -
  .، معرض فنيةرسم، غناء، عزف، فنون شعبية: النشاط الفنـي -
  .حفالت، رحالت، عمل تطوعي: النشاط االجتماعي -
  .ندوات دينية، احتفاالت دينية، حماضرات: النشاط الديين -
  . أندية، أحباث وندوات، مؤمترات علمية: النشاط العلمي -
جمال من جماالت التعليم بعد املرحلة الثانوية، ال تقل مدة الدراسـة  : الربنامج األكادميي -

عن أربعة فصول دراسية، ويشتمل على ختصص دراسي واحد أو أكثر، ويؤدي إىل  فيه
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دليـل  (منح الشـهادة اجلامعيـة املتوسـطة، أو درجـة البكـالوريوس أو أكثـر       
  ).2001الطالب،

  .وله فئتان ذكر، وأنثى: اجلنس -
 يصنف الطلبة املسجلون لنيل درجة البكالوريوس إىل أربع أو مخس: املستوى الدراسي -

، )السنة األوىل، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، والسنة اخلامسـة (مستويات 
ويعترب الطالب مبستوى السنة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو اخلامسة، إذا كان قد جنح 

دليـل  (ساعة معتمدة علـى التـوايل   ) 33،66،99،132(يف دراسة ما ال يقل عن 
  ).2001الطالب، 

  
  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  :اإلطار النظري
تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات الطلبة، حنو ممارسة األنشطة الطالبيـة يف  
جامعة البلقاء التطبيقية، وقد أولت العديد من الدراسات اهتمامـاً مبوضـوع األنشـطة    

شخصية الطالب، حيث ترتبط فلسـفة النشـاط   الطالبية؛ ملا له من أمهية كبرية يف صقل 
  .التربوي بالفلسفة احلديثة يف التربية، واليت تؤمن بأنّ اإلنسان يعيش يف جمتمع دائم التغري

وحتتل دراسة االجتاهات مكاناً بارزاً يف الكثري من دراسـات الشخصـية وديناميـات    
والدعاية، واإلعالم، والصـحافة،  التربية، : اجلماعة، ويف الكثري من ااالت التطبيقية مثل

والعالقات العامة، واإلدارة والتدريب القيادي، حيث أنّ جوهر العمل يف هذه ااالت؛ هو 
 االجتاهات تسـاهم دعم االجتاهات املسهلة لتحقيق أهداف العمل فيها، ومن هنا فإنّ دراسة 

ضٍ نظـريٍ ملوضـوع   يف تفسري السلوك املستقبلي للفرد، وسيتم يف هذا اجلزء تقدمي عـر 
  . الدراسة املتعلق باألنشطة الطالبية واالجتاهات واآلراء

  
  :النشاطات الطالبية -أوالً 
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إنَّ من أهم األهداف الرئيسة للمؤسسات األكادميية مساعدة املتعلم على اكتساب اخلربة 
 التعليمية اليت تعمل على تطوير منوه يف خمتلف جوانب شخصيته املختلفـة، لـذلك فـإنَّ   
مؤسسات التعليم العايل، تسعى لالهتمام باألنشطة الطالبية، لكي توفر لطلبتها املهـارات  
واخلربات، وتعمل على حتقيق مواهبهم، وتنمية قدراتـهم، انطالقـاً مـن أمهيـة تنميـة     

  ).  1992طناش، (شخصيتهم يف خمتلف اجلوانب 
القاعة الدراسية اليت يتلقى ـا  لذا اصبح دور التربية احلديثة يف التعليم اجلامعي، يتعدى 

الطالب اجلامعي حماضراته، وأخذت تعمل على تزويد الطلبة بالثقافة العامـة األساسـية،   
وتنمية القيم واالجتاهات، وامليول واملهارات، وأمناط التفكري املرغوب فيها، وحتقيقاً لـذلك  

ة، لتسهم يف تطوير طلبتها كان ال بد من اعتماد أنشطة طالبية، يتم تنفيذها من قبل اجلامع
  ). 1988الكردي، (وصقل شخصيتهم 

ويتكون النظام التربوي من ثالثة عناصـر رئيسـة، هـي املـدخالت والعمليـات،      
واملخرجات، وتشكل النشاطات التربوية أهم العمليات الرئيسية ألي نظام تربوي، والـيت  

تقوم املؤسسات التعليميـة   تسهم يف فرز نوعية جيدة من املخرجات للنظام التربوي، لذلك
بتنفيذها كأحد العمليات الرئيسية يف هذا النظام، والنشاط الفعال هو الذي حيتوي علـى  
أهداف معرفية، تتصل مبهارات التفكري العلمي، ويراعي ميول الطلبة واجتاهام وقـيمهم  

  ). 1987توفيق، (
  

  :النشاط الطاليب يف االصطالح التربوي
  :عريفات للنشاط الطاليب يف االصطالح التربوي ونورد منهاهناك العديد من الت

  :تعريف دائرة املعارف األمريكية -1
النشاط الطاليب يتمثل يف الربامج اليت تنفذ بإشــراف وتوجيه املدرسة، واليت تتناول 

ذات االرتبـاط بـاملواد   . كل ما يتصل باحلياة اجلامعية أو املدرسية وأنشـطتها املختلفـة  
حمسـن،  (ة، أو اجلوانب االجتماعية، والبيئية، واالهتمام بالنواحي العلمية والعملية الدراسي
1995.(  

  :تعريف القاموس التربوي -2
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وسيلة وحافز إلثراء املنهج، وإضفاء احليوية عليه عن طريق تعامل التالميـذ  : يعرف بأنه
ديـة، وطبيعيـة، ـدف    مع البيئة، وإدراكهم ملكوناا املختلفة من مصادر إنسانية، وما

إكسام اخلربات األولية اليت تؤدي إىل تنمية معارفهم، واجتاهام، وقيمهم بطريقة مباشرة 
  ).1993أبو هالل، (

  :النشاط الطاليب -3
هو مجيع اجلهود اليت يقوم ا التالميذ وفق برنامج معني تبعاً مليوهلـم، واسـتعدادام  

ت إشراف املعلمني، وخيدم املقررات املدرسية، وحيقق وقدرام داخل الفصل أو خارجه وحت
دليـل  (أهدافا تربوية يف ضـوء اإلمكانات املتاحة، ويعترب جزءاً من تقومي العملية التعليمية 

  ).2000النشاطات التربوية، 
هو جممل الربامج واألنشـطة  : وميكن أنْ نستخلص من مما سبق إىل أن النشاط الطاليب

ب داخل اجلامعة، أو الكلية، أو املدرسة، أو خارجهـا، وفقـاً مليـوهلم    اليت ميارسها الطال
واستعدادام وقدرام وفق اإلمكانات املتاحة هلم، واليت تكون مرتبطة ارتباطاً مباشـراً أو  

وتتم حتت إشراف املدرسة سعياً لتحقيق أهـداف العمليـة   . غري مباشر باألنشطة املنهجية
  .التعليمية

لتربوي من أهم مقومات العملية التربوية، اليت تسهم بتربية النشئ تربيـة  ويعد النشاط ا
متكاملة يف املراحل التعليمية مجيعها، وهو ميثل جانباً مهماً يف التربية املعاصرة ألنـه يهـتم   

أبـو  (اهتماماً كبرياً باجلوانب العملية واحلياتية اليومية للمتعلمني يف خمتلف مراحل منـوهم  
  ).1993هالل، 

وهلذا لقي النشاط التربوي اهتماماً كبرياً يف كل ما كتب عن املناهج الدراسية، وهـو  
يرتبط مبفهوم التربية والتعليم، حيث أنَّ الفلسفات احلديثة يف التربية، والـيت تـؤمن بـأنّ    
اإلنسان يعيش يف جمتمع متغري باستمرار، وأنّ منوه يتم نتيجة التفاعل بينه وبني البيئة الـيت  

وأنَّ خربات اإلنسـان الـيت   . ش فيها، وقد أكدت على ضرورة وجود النشاط التربوييعي
يكتسبها يف مراحل منوه املختلفة، تتكون بطريقة متكاملة يف النواحي اجلسمية، والعقليـة،  

عالء الـدين،  (واالجتماعية، والروحية، عن طريق ما يقوم به من نشاط جسمي وعقلـي 
1993.(  
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عية من املراحل اهلامة يف حياة الشباب، حيث تعمل على تنمية ميوهلم تعد املرحلة اجلام
واستعداداتـهم، واحتياجاتـهم اخلاصة، ومن خالهلا ميكن جتسـيد املبـادئ التربويـة،    
والصفات اخللقية واالجتماعية احلميدة، باإلضافة إىل تقوية املهارات والعادات السـلوكية  

  ).1988الكردي، (والصحيـة لديهم 
ا كانت املرحلة اجلامعية مرحلة هامة يف إعداد الفرد إعداداً علمياً وعمليـاً، حيـث   ومل

يكون أثناء دراسته مشدوداً، ومنهمكاً، يف حضور حماضراته، ويكـونُ جمهـد الـتفكري    
واألعصاب، وهلذه األسباب، فإنه حباجة إىل إشباع حاجاته الضرورية، عن طريق ممارسـة  

تسهم يف سد حاجاته امللحة، فيغدو النشاط عنده السعادة احلقيقية األنشطة املختلفة، واليت 
  . اليت يبحث عنها

لذا تكاد ال ختلو أي جامعة من وجود دوائر، أو هيئة رمسية تتوىل االهتمام بالنشاطات 
الطالبية اليت دف إىل االهتمام بصقل شخصية الطالب، وسلوكه بشكل متكامل، ويشمل 

ة لشخصيته، وخلق روح الثقة بني الطلبة، وتكون مهزة الوصل بـني  ذلك اجلوانب املختلف
دليـل الطالـب،   (الطالب ودوائر اجلامعة املختلفة من جهة، واتمع احمللي من جهة ثانية 

2001.(  
ومما يؤكد أمهية النشاط التربوي، سواء يف املدرسة، أو اجلامعة، والدور الذي تؤديه يف 

هور أصوات تنادي بإدخال مساقات خاصة بالنشاط اجلـامعي  خمرجات العملية التربوية، ظ
يف الكليات اجلامعية، اليت تعىن بتخريج املعلمني على وجه اخلصوص، وعقد دورات خاصة 

  ).1980جرادات، وعبد احلميد، (بالنشاطات للعاملني يف هذا اال، وكذلك املعلمني 
   

  :فكرة النشاط التربوي وتطورها
ت التربوية منذ القدم وهي ليست وليدة العصر احلـديث، فقـد   بدأت فكرة النشاطا

نشأت، وظهرت مع بداية التعلم، وانتشرت منذ أيام اإلغريق والرومان، حيـث بـرزت   
  :الدراما واملوسيقى والرياضة البدنية، وقد مرت النشاطات التربوية بأربع مراحل وهي

بالنشـاطات الطالبيـة،    تبلورت هـذه املرحلـة بعـدم االهتمـام    : املرحلة األوىل
وكانت تتميز بعدم وجود أهداف خاصة إلقامتـها، وكـان االهتمـام يتركـز علـى      
املناهج الدراسية، وبرزت فكرة املعارضة إلقامـة النشـاطات انطالقـاً مـن االهتمـام      
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باجلو األكادميي، حيث كانت الرؤية هلـا أنهـا تشـكل حتـدي للمـواد األكادمييـة       
  ).1980جرادات، عبد احلميد، (

معارضة النشاطات من قبل إدارة املدرسة أو املؤسسات التربوية، حيث : املرحلة الثانية
ازداد عددها، وطغت على وقت الطالب، وهددت اجلو األكادميي، حيث أخذت تشـكل  
حتدياً للمواد األكادميية، واعتربت أداة تعمل على إبعاد الطلبة عن الدراسة، وأصبح عـدد  

  .النشاطات قليالً
قبول النشاطات يف هذه املرحلة، وقد أخذت النظرة إىل النشاطات مسة : املرحلة الثالثة

أكثر إجيابية، وأخذ املهتمون بقبول النشاطات خارج املنهج، واعتباره جزءاً من مهمـات  
  .وظهر هذا بسبب ظهور فلسفات تربوية، تدعو إىل االهتمام باألنشطة الطالبية. املدرسة

االهتمام بالنشاطات حيـث تغـريت النظـرة التربويـة، فأصـبح       :املرحلة الرابعة
االهتمام بالتعليم عن طريق اخلـربة، وأنّ النشـاطات ذات قيمـة تربويـة مفيـدة، وأنّ      
اخلربات اليت تقابل الطالب يف مدرسته، أو جامعته تعترب جزءاً مـن املنـهاج التربـوي؛    

لنشاط التربـوي جـزءاً مـن الفلسـفة     ألا تمده باخلربات التربوية الضخمة، فأصبح ا
التربوية، حيث يساعد يف تكوين عادات، ومهارات، وقـيم وأسـاليب تفكـري، الزمـة     

  ). 1993أبو هالل، (ملواصلة التعليم 
ولقد ظهرت تسميات خمتلفة للنشاط التربوي اجلامعي، ومنها النشاطات الطالبيـة أو   

شـحاته،  (، أو النشـاطات اإلضـافية   النشاطات الالمنهجية، أو النشاطات غري الصـفية 
1984.(  

وهذه التسميات املختلفة، وإنْ اختلفت يف مسماها ملفهوم النشاطات، إال أنها تنـدرج  
حتت مسمى واحد، وهو األنشطة الطالبية اليت تساعد على حتقيق أهداف التربية املستدامة، 

ب فيـه الطلبـة علـى حيـاة     وتعمل األنشطة الطالبية من اجلامعة جمتمعاً متكامالً، يتدر
اتمعات، وهلا دور أساسي يف حتقيق األهداف التربوية املنشودة، وتتلخص األهداف العامة 

  : للنشاط الطاليب، واجلامعي مبا يلي
تنمية اجلوانب املعرفية والعقلية واجلسمية للطلبة، وإبراز ميوهلم وتشجيعهم على ممارسة  -1

  .ية، وعمليةالتفكري اإلبداعي يف مواقف علم
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، املهارات الالزمةاالستفادة من اخلربات، وتدريب الطلبة على حب العمل، واكتساب  -2
  .والترويح عن أنفسهم

عالج بعض مشكالت الطلبة النفسية واملسامهة يف تنمية املهارات األساسـية للـتعلم    -3
  .الذايت

  .  يق مبدأ املواطنة السليمةتوثيق عالقة الطالب باتمع، واالستمتاع باحلياة؛ وتعم -4
إتاحة الفرصة للطلبة لالنتفاع بأوقات الفـراغ، والتـرويح مـن خـالل مزاولـة       -5

دليـل  (، )2002الكتـاب السـنوي،   . (اهلوايات الـيت تتناسـب مـع ميـوهلم    
  ).2001الطالب، 

  
  :وظائف النشاط التربوي

هـداف املؤسسـات   تؤدي النشاطات التربوية عدداً من الوظائف اليت تعرب عن بعض أ
  :  التربوية، سواء على مستوى اجلامعة واملدرسة، وهذه الوظائف هي

  :الوظيفة التربوية
حيث حيتاج الطلبة إىل خربات حسية عند دراستهم للمعارف واملعلومات، فالنشاطات 

  ).1984شحاته، (تساعدهم على توفري اخلربات، فتزداد املعرفة لديهم 
  :الوظيفة السيكولوجية

ل النشاط الطاليب على إشباع الدوافع الفردية، وإحالل السلوك االجتماعي السوي، يعم
حمل السلوك غري االجتماعي، واملساعدة يف استغالل الطاقات الزائدة، وحتقيـق التـوازن   

  . النفسي للطلبة
  : الوظيفة االجتماعية

لسـلوك  حيث يسهم النشاط التربوي جبعل الطالب قادراً على التكيف مـع أمنـاط ا   
  .االجتماعي لبيئته على أساس أنه فرد ضمن مجاعة، يتحمل مسؤولية كاملة

  :وهناك عوائق تعترض حتقيق األنشطة الطالبية،لألهداف املنوطة ا وهي كما يلي
  .ضعف اإلميان احلقيقي بأمهية النشاطات التربوية وأثرها على شخصية الطالب -1
  .سبة لتحقيق متطلبات النشاطعدم توفري اإلمكانات املادية املنا -2
  .عدم توفر الكفاءات املهنية الالزمة للقيام باإلشراف وتنفيذ النشاطات -3
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  . عدم تعاون الطلبة مع إدارة اجلامعة والفهم اخلاطئ للنشاط من قبل الطلبة أنفسهم -4
  ).1984شحاته، (عدم توفر الوقت لدى الطالب ملمارسة األنشطة الطالبية  -5

لق باألنشطة الطالبية يف جامعة البلقاء التطبيقية فقد أنشأت اجلامعـة عمـادة   وفيما يتع
شؤون الطلبة لتتوىل االهتمام بالطالب على اعتبار أنه حمور العملية األكادمييـة والتربويـة،   
وتقدمي ما حيتاج إليه من خدمات، ومساعدته يف التغلب على املشاكل اليت قـد تواجهـه،   

دليـل الطالـب،   . (لنشاطات الطالبية، لصقل شخصية الطالـب ودعم وتشجيع خمتلف ا
ولترمجة فلسفة وأهداف عمادة شؤون الطلبة، فقد أخذت على عاتقهـا القيـام   ) 2001

  :باألنشطة التالية
  :األنشطة الثقافية واالجتماعية - أ

بـة  وتتمثل يف املناسبات الوطنية، والدينية املختلفة، والرحالت الترفيهية، والعلميـة لطل 
خميم محرة الصحن، وإقامة احملاضرات والندوات الثقافيـة  : اجلامعة واملخيمات الدائمة مثل

  . داخل اجلامعة، واملشاركة يف املسابقات الثقافية، واألنشطة املختلفة للجامعة
  :األنشطة الرياضية -ب 

ئرة، وتشمل األنشطة كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة، الريشة الطـا 
ألعاب قوى، اإلشراف واملتابعة للطلبة املنتسبني جلائزة مسو األمري احلسن، وتشجيع الطلبـة  
على االشتراك بالنشاطات املختلفة املنبثقة عنها مثل السابلة، وبرنامج إجناز لتنمية املهارات 

  .   القيادية
  :األنشطة الفنية -ج 

األمسيات املوسيقية، واملسـرحيات،  وهي املعارض، واملهرجانات، واحلفالت الفنية، و
  .ومسابقات الرسم، واخلط العريب، والكاريكاتري

  :النشاطات اإلبداعية والتطوعية -د 
 واأليام الطبيـة وتضم معارض إبداعات الطلبة واحلمالت التطوعية ومحالت التربع بالدم 

الطالبية، حيثُ نصت  اانية ويوم الوفاء بالوطن إضافة إىل اإلشراف على اهليئات، واألندية
تعليمات تشكيل تلك اهليئات على ضرورة وجود مجعية علمية طالبية، وتضـم عمـادة   

  :شؤون الطلبة دائرتني، تقدم خدماما النوعية للطلبة وهي
  .دائرة اهليئات والنشاطات الطالبية -
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  .دائرة الرعاية واخلدمات الطالبية -
  

  :االجتاهات -ثانياً 
ريف دقيق لالجتاهات، ألا تتداخل مـع أنـواع أخـرى مـن     من الصعب تقدمي تع

االستعدادات النفسية للقيام باالستجابة املطلوبة يف موقف ما، ويكفـى ألغـراض هـذه    
الدراسة، ويعرف االجتاه على أنه حالة أو وضع نفسي عند الفرد، حيمل طابعاً إجيابيـاً، أو  

تعداد لالستجابة بطريقة حمددة مسبقاً حنو مثل سلبياً اجتاه شيء، أو موقف، أو فكرة، مع اس
  .هذه األمور

وللوضع النفسي مظاهر عاطفية، وعقلية، وميكن أن تكون يف بعض أجزائها ال شعورية 
 االجتاه هيإنّ أفضل وأوضح تعبري حلالة » !ولكن ال أعرف السبب… إين ال أحب فالناً«

إنّ هذه العبارة متثل حالة ) …تدخنيأكره ال… أحب القراءة(التعبري الذي يتضمن عبارة 
 مواقف تلقائيةالدافعية اليت حترك سلوك الفرد قريباً من اإلجيابية، أو بعيداً عن السلبية، وهي 

  ).2000عدس وقطامي، (تعرب عن مشاعر الفرد احلقيقية دون مواربة، أو تزييف 
 من االحتكاكاليت تنبع واالجتاهات املستدمية عند الفرد تنمو نتيجة اخلربات الشخصية، و

  :أربعة شروط لتكوين االجتاهـات وهي) البورت(باألفراد اآلخرين، وقد اقترح 
فمثالً وجود الطفل يف : تعاظم وتكامل االستجابات اليت يتعلمها الفرد أثناء جمرى منوه -1

 بيئة أسرية تقلل من أمهية النساء وترفع من أمهية الذكور، يولد عنده اجتاهـاً لتعظـيم  
  .شأن الذكور

تفاصيل اخلربات وتفريدها، وفصلها فاخلربات باإلضافة إىل ضرورة تعاظمها بتالمحها،  -2
 متميزة، كلمامن املفروض أنْ تمر يف عمليات التهذيب، والصقل، حبيث تصبح أمناطاً 

  .كرب الفرد ومنا
ففي بعض احلـاالت  وجود بعض اخلربات الدراماتيكية، والعنيفة اليت مير بـها الفرد،  -3

قد يكون خلربة واحدة مفردة تأثري دائم، ويتم تعميمها على كل املواقف املشابـهة، 
أو ذات الصلة، فالتقيؤ يف أعقاب أكل طعام، مريب، ميكن أنْ يعمم على كل األطباق 
املشابـهة، كما أنّ خربة غري سارة مع أحد أفراد األقليات من املمكن أنْ تقـود إىل  

  .ل أفراد تلك األقليةازدراء ك
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تبين اجتاهات جاهزة فالفرد قد يقتبس االجتاهات عن طريق تقليد والديه، أو معلميـه،   -4
عـدس  (أو األشخاص اآلخرين احمليطني به، واملؤثرين على حياته بشكل، أو بـآخر  

  ).  2000وقطامي، 
اد، واليت تتميز ولكن االجتاهات اليت تكون متشابـهة مع اخلربات املؤثرة يف حياة األفر

بواقعية عالية، تصبح من املميزات املستدمية لشخصيام، ومن ناحية أخرى فإنّ االجتاهات 
كعوامل هامة يف بناء الشخصية، ال ميكن فصلها عن األشـياء أو احلـوادث أو املواقـف    
املوجودة يف اجلو االجتماعي ذي الصلة، فمثالً الشخص الذي يكون متوافقاً مع اجلماعـة،  
ليس من الضروري أنْ يكون من النوع احملافظ اجتماعياً، أي أنه من الضروري عند تفسري 

نشـوايت،  (االجتاهات أنْ يتم ربطها باملواقف اخلاصة ا، أو املثرية هلا، وليس بوجه عـام  
1985.(  

ولالجتاهات مكانٌ مركزي يف أفعال اإلنسان، لذلك حظيت باهتمام بارز يف كثري مـن  
والبحوث التربوية، وخاصة تلك اليت تركِّز على عالقة الفرد باجلماعة، فهـي   الدراسات،

تلعب دوراً هاماً ومؤثراً يف السلوك الذي يظهره الفرد، فيما خيص، ويتعلق جبوانب حياتـه  
املختلفة، مما جعل اجتاه البحوث ينصب حول هذا املوضوع يف ماهيته وقياسه، وقد تعرض 

  . من اجلدل واخلالف يف حتديد معناهمفهوم االجتاه إىل الكثري
حالـة مـن   «: بأـا » االجتاهـات «ويعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  

االستعداد أو التأهب العصيب، والنفسي تنتظم من خاللـه خـربة الشـخص، وتكـون     
ذات أثر توجيهي أو ديناميكي، على استجابة الفـرد جلميـع املوضـوعات، واملواقـف     

وقد تكون االجتاهات سـلبية أو إجيابيــة، ميكـن تكـون     . »ه االستجابةاليت تثري هذ
  . عامة أو نوعية

ميل ثابت أو يؤ لالستجابة بطريقة معينة، إزاء «: أما معجم علم النفس، فُيعرفها بأا
شخص أو مجاعة، أو فكرة، وهي نتاج مركب للتعلم، واخلربة، والعمليـات االنفعاليـة،   

ت، أو املعتقدات اخلرافية، أو التوجهات العلميـة، أو الدينيـة، أو   وتشمل مجيع التفصيال
  ).1988جابر وكفايف، (» السياسية

تعبري عن درجة االتساق يف االستجابة ملوقف، : على أنها) Campbell(ويعرفها كامبل 
 حالة من االستعداد العقلي، منظمة من خالل: أما البورت فيعرفها على أنها. أو موضوع ما
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الصـمادي،  (اخلربة الفردية، تؤثر تأثرياً فعاالً على استجابة الفرد، جتاه مجيع املوضـوعات  
1995 .(  

استجابة ضمنية متوقعـة، وتـؤدي إىل منـاذج    : فيعرفها على أنها) Dobe(أما دوب  
سلوكية علنية، تتحرك من خالل املُثريات، وتعترب مثرياً الستجابات أخرى، تعترب هامـة يف  

1995املرجع السابق، (تمع ا.(  
أما أمشل تعريف لالجتاهات فهو التعريف الذي يورده كـل مـن عـدس وقطـامي      

، والذي حيتوي على معظم املفاهيم األساسية، اليت وردت يف خمتلف التعـاريف،  )2000(
 حيث يعرفاا على أا فكرة مشبعة بالعاطفة، متيل إىل حتريك النماذج املختلفة من السلوك

املكـون الفكـري   : إىل موقف أو موضوع معني، وهي تعتمد على ثالث مكونات هـي 
  .واملكون الشعوري العاطفي واملكون السلوكي

  .وسيتم تناول هذه املفاهيم عند احلديث عن مكونات االجتاهات الحقاً
  

  : مفهوم اآلراء
يف هـذا   االجتاهات تقترب من اآلراء، وال يوجد فرق واضح بينهما، ولكننا سنحاول

املقام إعطاء تفريق بينهما، أورده كل من هوفالند، وجانس وكيلي فاالجتـاه كمـا ورد   
سابقاً، ميثل وضعاً نفسياً أو تفصيالً من نوع أو آخر، باإلضافة إىل اسـتعداد لالسـتجابة   

 يعرفه العلماءبطريقة حمددة مسبقاً، وميكن أن يكون يف جزء منه ال شعورياً، أما الرأي كما 
 إنه ليس فقط جمـرد (ثالثة السابقون، فهو يتضمن دائماً نوعاً من التوقع، أو التنبؤ بشيء ما ال

، وميكن التعبري عنه دائماً بصورة حلظية، وصحيح أنَّ الفرد ميكنه أنْ يتجنب وضع )تفضيل
 نَّالتعريف، فإآرائه يف كلمات، أو أنَّ ما يقوله قد ال ميثل رأيه احلقيقي، ولكن بالنسبة هلذا 

  . الرأي من املمكن دائماً أنْ يعبر عنه بشكل لفظي
ومهما كانت طريقتنا يف الفصل بني االجتاه والرأي من حيث التعريف مـا فإنهمـا   

 -) حبيث تظهر حنوه اجتاهاً مفـاده الكراهيـة  ( -مرتبطان متاماً، فإذا كنت تكره شخصاً 
 سلك أفضل، وإذا )معطياً رأيك حول سلوكه(فإنك من احملتمل أنْ تتوقع منه سلوكاً سيئاً 

وـذا تغـري   (، فإنك قد حتبه أكثر )يكون هذا عامالً على تغيري رأيك عنه(مما هو متوقع 
، ومثة فرق عملي بني قياس االجتاهات وقياس اآلراء، فمقاييس االجتاهات ختص يف )اجتاهك
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ييس االجتاهات من حيث تأييده أين يقف الفرد املعني على مقا(الدرجة األولـى األفـراد 
جزء الطلبـة املعنـيني   . (، بينما قياس اآلراء، خيتص باجلماعات)أو عدم تأييده ملوقف ما
هذه الفروق بني جماالت قياس اآلراء واالجتاهات تؤيد تعريـف  ). بالنشاطات الطالبية مثالً

اآلراء ـتم   هوفالند ومجاعته لطبيعة اآلراء، والذي ورد أعاله، ألن الدراسـات حـول  
 وهذا الفرقبالسلوك الذي يتم التنبؤ به أكثر من اهتمام الدراسات حول االجتاهات بذلك، 

بني احلالتني له أمهية خاصة، السيما إذا علمنا أنَّ الباحثني عندما يدرسون االجتاهات فهـم  
عدس (ها يوجهون أنظارهم إىل النوع اخلاص منها وعند دراستهم لآلراء فإىل النوع العام من

  ).2000وقطامي، 
  

  :خصائص االتجاهات ومكوناتها
الوصول إىل إطار شامل حيدد فيـه معـاين االجتاهـات    ) Shrigley(حاول شر يغلي 

وخصائصها، مستفيداً من تاريخ مفهوم االجتاه وعلم النفس االجتماعي، ونظريات التعلم، 
  : أن االجتاهات وخلص إىل حتديد خصائص االجتاهات من خالل عناصر عديدة، وهي

متعلمة ويدخل يف ذلك اجلانب املدين، أي أنها قابلة للتغيري والتعديل، ألنها ثابتة نسبياً  -1
  .وتتباين يف مدى قابليتها للتغري

 أنها متغرياتتتنبأ بالسلوك حيث يستدل عليها من خالل السلوك الظاهري للفرد، أي  -2
  .فرد لهتتوسط بني موضوع االجتاه واستجابة ال

  .تقيميه مبا يف ذلك االنفعال، وهي قابلة للقياس والتقومي -3
، أو املطلقاجتماعية تقوم بني طرفني متقابلني، يكون بوجهني إجيايب وسليب، إما التأييد  -4

  ).1989اخلليلي، (املعارضة املطلقة 
  :أما مكونات االجتاه، فهي تتكون من املكونات التالية

  ):Affective Component(املكون العاطفي 
ويعين الفكرة اليت يكوا الفرد عن موضوع، وحيال ذلك جيب أنْ ترتبط الفكرة بشعور 
ما، وأنَّ هذا الشعور لن يتكرر إال إذا تكونت الفكرة أوالً، فإذا سألت شخصاً مـا عـن   

، أو سـألت  اللون احملبب لديه، فإنَّ الشعور حنو اللون الذي حيبه، قد يكون إجيابياً أو سلبياً
فطبيعة الشعور الذي يتولد حيال موضوع . عن موضوع معني، فقد يكون لصاحله أو ضده
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ما، يعتمد على طبيعة العالقة بني هذا املوضوع، وبني األهداف األخرى اليت يراها الفـرد  
  .عامة، وهي تتبلور من خالل االنشراح واإلحباط، أو الضيق حنو موضوع االجتاه

  ):Behavioral Component(املكون السلوكي 
 شعوريعين هذا املكون أنه إذا توافرت لدى الفرد حول موضوع ما، مث تالهـا تولـد 

حمـدد إجيايب أو سليب، فإنه يصبح أكثر ميالً إىل أنْ يسلك سلوكاً حمدداً جتاه املوضـوع،  
االجتـاه،   وهو يتضمن االستعداد السلوكي املرتبط باالجتاه، أو نزعات الفعل املعربة عـن 

فالفرد ذو االجتاه املوجب يسلك حنو حتقيق االجتاه، والفرد ذو االجتاه السالب حياول حتطيم 
  .هذا االجتاه

  ):Cognitive Component(املكون الفكري 
وهو يتضمن املعلومات واحلقائق املوضوعية املتوافرة لدى الفرد عن موضوع االجتـاه،  

ييز والفهم واالستدالل واحلكم، وهذا املكون يتسـم  وتتطلب بعض العمليات العقلية كالتم
 وقبل كلوال يظهر لدى الفرد إال إذا كانت عنده أوالً . بالثبات، حيث ال يتأثر بالعواطف

  ).2000عدس وقطامي، (شيء معرفة ليست بالضرورة كاملة عنه 
  

  :الدراسات السابقة
عرضت جلوانب األنشـطة  حظي موضوع األنشطة الطالبية بالكثري من الدراسات اليت ت

املتعددة، وتعترب هذه الدراسة األوىل، حسب علم الباحث اليت تناولت موضوع األنشـطة  
الطالبية يف كلية اهلندسة التكنولوجية، وجيدر هنا اإلشارة إىل أن األنشـطة الطالبيـة يف   

 بيةالطال، حيث قدمت ورقة خاصة باألنشطة 1980األردن القت اهتماماً حقيقياً منذ عام 
  ).1994عالء الدين، ( 1980يف مؤمتر العملية التربوية يف جمتمع أردين متطور عام 

ويتضمن هذا اجلزء أهم الدراسات السابقة سواء العربية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع 
  :الدراسة وهي

  : الدراسات العربية -أوالً 
عة النجاح حنو بدراسة هدفت إىل الكشف عن اجتاهات طلبة جام) 1995(قام حمسن 

، إحصائيةممارسة األنشطة الطالبية، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
بني متوسطات اجتاهات طلبة جامعة النجاح حنو ممارسة األنشطة الطالبية، تعزى إىل اجلنس 
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والكلية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، بني متوسطات 
اجتاهات طلبة جامعة النجاح حنو ممارسة األنشطة الطالبية، تعزى إىل املسـتوى الدراسـي   

  . ومكان السكن أثناء الدراسة
األنشـطة  : وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ أهم األنشطة اليت تقام يف جامعة النجاح هـي 
  .الثقافية العلمية، األنشطة الرياضية، األنشطة االجتماعية، األنشطة السياسية واألنشطة

دراسة استطالعية للكشف عن أراء طلبة املرحلة الثانوية ) 1993(وأجرى أبو رضوان 
باألنشطة الطالبية يف مديرية تربية لواء مأدباً، حيث بينت نتائج الدراسـة أنّ أراء طلبـة   

ء املرحلة الثانوية يف مديرية تربية مأدباً يف األنشطة الطالبية اليت تقدمها مدارسهم هـي أرا 
 ممارسةً هيإجيابية، وأنَّ أراء الطالبات أكثر إجيابية من الطالب، وأنّ أكثر األنشطة الطالبية 

األنشطة الرياضية، يليها األنشطة الثقافية، مث األنشطة اإلذاعية، يف حني كانت أقل األنشطة 
  .ممارسة هي السالمة العامة، الدفاع املدين، والنشاط العلمي

الستطالع أراء طلبة اجلامعة األردنية حول األنشطة ) 1992(اش ويف دراسة أجراها طن
الطالبية، أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ مستوى ممارسة الطلبة يف اجلامعة األردنية لألنشطة 

، وأنّ الطلبة ذوي املعدالت التراكمية العالية، ميارسون األنشـطة  )% 32.4(الطالبية بلغ 
هم ذوي املعدالت املتدنية، وانّ اكثر األنشـطة الطالبيـة   الطالبية بدرجة أعلى من زمالئ

وانّ طلبة . األنشطة الطالبية التروحيية والفنية، وأقلها النشاط العلمي والصحي: ممارسة هي
  .الكليات األدبية، واإلنسانية ميارسون األنشطة أكثر من طلبة الكليات العلمية

  :الدراسات األجنبية -ثانياً 
بدراسة حول العالقة بني مشاركة الطلبة يف برنامج األنشطة ) Casey,1985(قام كيسي 

وبني حتصيل هذا الطالب وحضوره وعالماته يف امتحانات القبول يف جامعـة تكسـاس،   
حبثت هذه الدراسة يف أثر اخنراط الطلبة يف أنشطة مدرسية خمتارة على املعدل الدراسـي،  

  .للقبول يف اجلامعة متوسط احلضور يف املدرسة، واختبار املستوى
مـن  ) 6456(وقد أجريت الدراسة يف أربع مدارس كبرية يف والية تكساس تضـم  

 أنشطة مدرسيةطالباً ذكراً للمشاركة يف سبع ) 280(الطلبة، واختريت عينة عشوائية تضم 
طالبـاً،  ) 40(رئيسية يف املدارس األربع حبيث يشترط يف كل نشاط أنّ يكـون العـدد   

  :ة إىل ما يليوتوصلت الدراس
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، واملعدل الدراسيوجود عالقة إجيابية بني املشاركة يف برنامج األنشطة ومعدل احلضور 
ونتيجة الفحص العام، ومل تظهر الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية سـالبة بـني   

  .املشاركة يف هذه األنشطة، وبني مقدرة املشارك فيها على التحصيل الدراسي
بعنوان مفاهيم الطلبة حول برنـامج األنشـطة   ) Al-Karni, 1986( ويف دراسة الكرين

الالمنهجية يف جامعة امللك سعود، وهدفت إىل بيان فيما إذا كانت هنالك عالقـة بـني   
مع حتديد العوامل اليت تؤثر . اخلصائص الشخصية، وبني مشاركتهم يف األنشطة الالمنهجية

تقييم مفـاهيم حـول برنـامج األنشـطة      على مشاركة الطلبة يف هذه األنشطة، وأخرياً
من طلبة السنوات الثانية ) ذكور(الالمنهجية يف جامعة امللك سعود، وقد اختري للعينة طلبة 

كلية الزراعة، التربية، واهلندسة، اآلداب، : والثالثة والرابعة يف مخس حقول دراسية رئيسية
شكل عشوائي وكان الناتج والطب البشري، حيث مت اختيار ثالثة شعب من كل مستوى ب

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي. طالباً) 493(شعبةً تضـم ) 15(ما جمموعه 
أنّ العوامل اليت تشجع على مشاركة الطلبة يف األنشطة الالمنهجية هي حتصيل اخلـربة  
 العلمية، تنمية االهتمامات ومهارات القيادة، وفهم مشكالت اتمع، واملساعدة يف القيـام 
باألعمال األكادميية االستقاللية، أما العوامل اليت كانـت تعيـق املشـاركة يف األنشـطة     
الالمنهجية، فكانت التعارض بني األنشطة الالمنهجية واجلدول الدراسـي، والقصـور يف   

كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقات .اإلعالم، واإلقامة بعيداً عن اجلامعة واخلجل
شاركة يف الصفوف املدرسية العليا، والتحصيل يف هذه الصفوف، وكذلك بني إجيابية بني امل

املشاركة يف الصفوف املدرسية العليا، واملشاركة يف اجلامعة وبينت الدراسة أنَّ التكرار يف 
املشاركة اجلامعية قد ارتبط إجيابياً بثقافة الوالدين، كما تبني أنّ هنالك عالقة إجيابية بـني  

طة املسرحية، وعالقة سالبة بني العمر واألنشطة الرياضية، كذلك تبني وجود العمر واألنش
عالقة إجيابية بني املشاركة يف األنشطة الثقافية يف اجلامعة وبني التحصيل، وكذلك وجـود  

  ).التخصص الدراسي(عالقة بني املشاركة يف الروابط الطالبية واال الرئيسي للدراسة 
حـول اخنـراط الطلبـة يف بعـض األنشـطة      ) Shocker , 1987(أما دراسة شوكر 

الالمنهجية، وعالقة ذلك باحملافظة والثبات واملعدل التراكمي لطلبة السنة األوىل يف كليـة  
يف  -هدفت الدراسة إىل معرفة إنّ كان هنالك عالقة بـني املشـاركة   ). Kense(كنسيه 

السـكن اجلـامعي، ونـوادي    بعض األنشطة الالمنهجية فيما بني اجلامعات، والعمل يف 
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وبني احملافظة والثبـات عند طلبة السنة األوىل  -الصداقة، والنوادي النسائية داخل اجلامعة 
  .املترفعني للسنة الثانية، وكذلك بني املعدالت التراكمية املتوقعة واحملصلة

وا وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أولئك املشاركني يف األنشطة الالمنهجية، قد حصـل 
على معدالت حمافظة، وثبات أكثر من أولئك الطلبة الذين مل يشتركوا يف األنشطة، ومـع  

أعلى، قد ) متوقعة وحمصلة(ذلك فقد وجد أنَّ الطلبة الذين حصلوا على معدالت تراكمية 
 معدالت تراكميةشاركوا يف األنشطة الالمنهجية، مبعدل أقل من أولئك الذين حصلوا على 

االشتراك يف األنشطة الالمنهجية له عالقة إجيابية باملواظبة على الـدوام،   أقل، وهكذا فإنَّ
  .وعالقة سلبية بالتوقع أو احلصول على املعدل التراكمي يف الوقت نفسه

بدراسة يف جامعة أالسكا بعنوان تأثري رسوم النشـاطات  ) Holta,1997(وقام هولتا  
 املدارس الثانوية، واهلدف من ذلك البحث الطالبية للذكور يف كرة السلة، وكرة القدم يف

عن أثر تأثري رسوم النشاطات الطالبية على مشاركة الذكور يف كرة السـلة والقـدم يف   
، 92/93ومجعت املعلومات من أرقام التسجيل لثالث سنوات متتاليـة  . املدارس الثانوية

عاب الرياضية قـد  وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ معدل االشتراك يف األل. 94/95، 93/94
اخنفض بسبب فرض الرسوم، مع تأثريها بشكل سـليب علـى االشـتراك يف النشـاطات     

  .الالصفية
بدراسة يف جامعة نرباسكا بعنـوان النشـاطات   ) Gdowssi,1996(وقام أقد وسكي 

وهدف إىل فحص االختالف بني مسـتوى  "الطالبية وانسجام الطلبة مع املنهاج املدرسي، 
شاطات اخلارجية، حسـب مـتغريات اجلـنس، الوضـع االجتمـاعي      مشاركتهم يف الن

طالبـاً   569واالقتصادي، ورضا الطالب عن املناخ املدرسي، وتكونت عينة الدراسة من 
وقـد  . وطالبة من الصفني العاشر واحلادي عشر من مدرسة فرميونت الثانوية يف نـرباكس 

مشاركة الطـالب يف النشـاطات،   أشارت النتائج إىل أنَّ هناك فرقاً واضحاً بني مستوى 
 الطالب االجتمـاعي ورضا الطالب عن املناخ املدرسي، دون وجود فرق واضح بني وضع 

 ورضا الطالب عنواالقتصادي، ورضا الطالب عن املناخ املدرسي، وبني الذكور واإلناث، 
  .املناخ املدرسي

طات الطالبيـة يف  دراسة بعنوان جناح الطلبة يف النشا) Brunet ,1997(وأجرى برينت 
هدفت إىل معرفة العالقة بني جناح الطالب ومشـاركتهم يف النشـاطات   "معهد السنتني 
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من الطالب ذكـوراً  ) 706(الالمنهجية يف جامعة كاليفورنيا، وتكونت عينة الدراسة من 
وإناثاً، وأظهرت النتائج أنَّ الطالب الذين يشاركون يف النشـاطات الالصـفية، يتوقـع    

ى مستوى أكادميي أعلى من أولئك الذين مل يشاركوا، وأم أكثـر ارتباطـاً   حصوهلم عل
بالكلية من غريهم، ولديهم ثقة أكرب من الذين مل يشاركوا يف النشاطات املصاحبة للمنهاج 

  ). 2000سامل، (
  الفصل الثالث 

  طريقة الدراسة وإجراءاتها 
  

  :مجتمع الدراسة
ية اهلندسة التكنولوجية مـن مسـتوى السـنة    تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة كل

الدراسية األوىل وحىت مستوى السنة الرابعة، ممن سجلوا يف الفصـل الدراسـي الصـيفي    
، وكمـا ورد يف إحصـائية قسـم القبـول     )1323(م والبالغ عددهم 2001/2002

والتسجيل للكلية، موزعني حسب اجلنس والربنامج واملستوى الدراسي، ويوضح اجلـدول  
  . توزيع جمتمع أفراد جمتمع الدراسة حسب اجلنس والربنامج واملستوى الدراسي للطلبة )1(

  
  )1(جدول 

  إحصائية بأعداد الطالب يف الكلية حسب املستوى واجلنس والربنامج

 دبلوم  بكالوريوس
  املستوى

 ذكور  إناث ذكور  إناث

 أوىل 299 25 150  90

 ثانية 25 30 161  39

 ثالثة -- --  150  45

 رابعة -- --  116  49

 خامسة -- --  90  47

 اموع 324 55 667  270
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  :عينة الدراسة

اختريت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية، أي من خمتلف التخصصات واملستويات، 
طالباً وطالبة أي مـا  ) 124(طالباً وطالبة استجاب منهم ) 132(حيث بلغ عدد أفرادها 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2(اسة، ويظهر اجلدول رقم من عينة الدر) %94(نسبته 
  .اجلنس والربنامج واملستوى الدراسي

  
  )2(جدول 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة 
 املتغري الفئات التكرار النسبة

 ذكور 88 71%
  اجلنس

 إناث 36 29%

 دبلوم 99  20.2%
  الربنامج

 بكالوريوس 25  79.8%

 أوىل 69  55.6%

  املستوى
 ثانية 30 24%

 ثالثة 12 9.7%

 رابعة 13  10.5%

  
  :أداة الدراسة

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، قام الباحث بتطوير استبانة كـل مـن   
وكذلك الرجوع إىل األدب التربوي املتعلق مبوضوع ) 1995(وحمسن ) 1984(العجور 
حبيث تغطي سبع جماالت من األنشـطة الطالبيـة املشـمولة     صممت االستبانة. الدراسة

بالدراسة، وخباصة األنشطة العلمية والرياضية واالجتماعية والثقافية والدينيـة والصـحية   
والفنية، وأعطي لكلِّ جمال أربع فقرات باستثناء جمال النشاطات الثقافية، فقد أعطي سـت  
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فقـرة، واعتمـد يف بنـاء     30ا النهائية فقرات حيث بلغ عدد فقرات االستبانه يف صور
: الذي يتكون من مخس مستويات وهي) lekert Scale(االستبانه على أساس سلم ليكرت 

أوافق بشدة وله مخس عالمات، وأوافق وله أربع عالمات وأعارض وله ثالثـة عالمـات   
  :وتكونت أداة الدراسة من األقسام التالية) وأعارض بشدة وله عالمة واحدة

اشتمل على معلومات عامة عن طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية وهـي  : لقسم األولا  -
  ).اجلنس، التخصص، واملستوى الدراسي والربنامج(

  ).1(فقرة وحسب امللحق 30ويشتمل على فقرات االستبانة املكونة من : القسم الثاين  -
  

  :صدق األداة
ـ       ن احملكمـني،  وللتأكد من صدق األداة قـام الباحـث بعرضـها علـى عـدد م

واملختصني يف اإلدارة التربوية والقياس والتقومي يف جامعـة الريمـوك؛ بغـرض اختبـار     
صدقها لغرض الدراسة وإبداء مالحظاتـهم حول فقـرات االسـتبانة، وهـل حققـت     
اهلدف الذي أعدت من أجله الدراسـة مـع تعـديل الفقـرات الـيت ال تـتالءم مـع        

ت إلضـافة فقـرات، ومـدى مناسـبة الفقـرات      اهلدف، فيما إذا كان هنالك اقتراحا
للمجال الذي تنتمي إليه، ومـدى سـالمة الصـيانة اللغويـة للفقـرات، ويف ضـوء       
اقتراحات احملكمني، ومالحظام مت اعتماد الفقرات اليت حظيـت بإمجـاع احملكمـني،    

  .فقرة) 30(وظهرت االستبانة بصورتـها النهائية مكونة من 
  

  :ثبات األداة
طالبـاً  ) 15(االستبانة بصورا النهائية، طبقت على عينة جتريبية مكونة من  بعد إعداد

وطالبة من خارج عينة الدراسة، وذلك للتأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار، وإعـادة  
حيث مت تطبيقها مرتني، وبفاصل زمين قـدره أسـبوعان، ومت   ) retest – test(االختبار 

ومن مث حساب معامل االتساق ). 0.88(لألداة، حيث بلغ استخراج معامل الثبات الكلي 
  ).  0.90(الداخلي للفقرات، باستخدام معادلة كروبناخ الفا حيث بلغ 

  
  :إجراءات الدراسة
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بعد إعداد االستبانة يف صورا النهائية، والتأكد من صدقها وثباا، قام الباحث بتطبيقها 
، 2001/2002يف الفصل الدراسي الصيفي  على عينة الدراسة، حيث مت توزيعها عليهم

، وبلغ عدد االستبانات )132(أثناء حضورهم حملاضرام، وقد بلغ عدد االستبانة املوزعة 
، وبعـد ذلـك مت مجـع    )%94(، وبذلك بلغت نسبة االسـترجاع  )124(املسترجعة 

ائية للعلوم االستبانات، وتفريغها، وإدخال بياناا إىل احلاسوب، واستخدمت احلزمة اإلحص
  .، الستخراج النتائج)Spss(االجتماعية 

  
  :المعالجة اإلحصائية

  :ومن أجل الوصول إىل نتائج الدراسة مت حساب ما يلي
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل فقرة لكل جمال من جماالت الدراسـة،   -1

  .لإلجابة عن السؤال األول
اجلنس، املستوى، الربنامج، علـى جمـاالت   (أثر املتغريات  حتليل التباين املتعدد لبيان -2

  .  ككل) الدراسة، واألداة
يف ) اجلـنس، املسـتوى، الربنـامج   (حتليل التباين الثالثي لبيان أثر املتغريات املستقلة  -3

  .اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الطالبية
  

  الفصل الرابع
  النتائج 

  
  :اإلجابة عن السؤال األولالنتائج املتعلقة ب -أوالً 

  ما هي اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية؟
السؤال، فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافـات املعياريـة   ولإلجابة عن هذا 

  ).3( تنازلياً حسب االجتاهات، وكما هو مبني يف اجلدول جلميع الفقرات وااالت، مرتبة
  )3(جدول 

  املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، الجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الطالبية 
االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  الفـقــرات
رقم 
 الفقرة

 الرتبة

  1  13 أرى أنَّ ممارسة طلبة الكلية لألنشطة العلمية يعترب مظهراً حضارياً رفيعاً  4.38  0.84
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  2  24  األنشطة الصحية ركن هام وضروري للحياة اجلامعية  4.35  0.73
  3  25 تسهم األنشطة العلمية يف الربط بني املعرفة النظرية والعملية  4.33  0.79
  4  3 للنشاط االجتماعي دور فاعل يف بناء عالقة سليمة بني اجلامعة واتمع احمللي  4.27  0.79
  5  6 لفة دور يف صقل مواهب الطلبةلألنشطة الفنية املخت  4.27  0.77
  6  9 أجد يف أمهية وضرورة النشاط االجتماعي حاجة ملحة لتعميق الصلة بني الناس  4.24  0.76
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االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  الفـقـــــــرات
رقم 
 الفقرة

 الرتبة

  7  1 ئة املالئمةأشعر أنني حباجة إىل إبراز مواهيب الفنية يف حال توفر البي  4.23  0.81
  8  21 يساعد النشاط الرياضي يف زيادة تفاعلي مع زمالئي يف الكلية  4.13  0.86
  9  20 تساعدين األنشطة الطالبية على االبتكار والتجديد  4.11  0.77
  10  23 لألنشطة الثقافية اليت يقوم ا الطلبة أثر بالغ يف رفع املستوى الثقايف للطالب  4.7  0.71
  11  11  شعر بأن هنالك حاجة إلقامة معارض فنيةأ  4.2  0.84
  12  7 أرى أن الثقافة الصحية من أبرز وأهم الضرورات اليت تقتضيها ظروف احلياة  4.0  0.87
  13  26 أشعر أنَّ ممارسيت لألنشطة الرياضية تشبع حاجايت النفسية واجلسمية  4.0  1.04
  14  27 االجتماعية بني الطلبةتؤثر األنشطة سلباً على فاعلية العالقات  3.94  0.99
  15  16 أشعر أن األنشطة تساعد يف رقع مستوى التحصيل األكادميي لدى الطالب  3.84  0.91
  16  19  األنشطة الثقافية دور يف زيادة حتصيلي الدراسي  3.69  0.97
  17  10 يؤثر النشاط الرياضي سلباً على متابعيت للدراسة  3.62  1.07
  18  28 وى الوعي الثقايف عند الطلبة عال أحس أن مست  3.12  1.06
  19  22 تؤثر التعددية الفكرية للطالب سلباً على العالقات االجتماعية لديهم   3.7  1.26
  20  8 إدارة الكلية مهتمة بشكل عام بإقامة األنشطة الدينية  2.75  1.09
  21  4  متارس إدارة الكلية دوراً بارزاً يف إجناح األنشطة الثقافية  2.73  1.13
  22  12 أرى أنَّ الدور الذي تقوم به إدارة الكلية خيدم األنشطة الثقافية  2.70  1.11
  23  17 أرى أنَّ إدارة الكلية توفر اإلمكانات الالزمة لتفعيل النشاط الرياضي  2.60  1.24
  24  15 األنشطة الفنية ملمارسة يف الكلية تفي بتحقيق رغبايت الفنية  2.55  1.10
  25  30 تسهم إدارة الكلية بدور فاعل يف األنشطة  2.40  1.10
  26  14 هنالك قصور لدى إلدارة الكلية باالهتمام باألنشطة الصحية  2.35  1.10
  27  18 أشعر أنَّ أنظمة اجلامعة ال تساعد على إقامة أنشطة اجتماعية للطلبة  2.34  1.02
  28  5 ملشاركة يف األنشطة الثقافيةكثرة املتطلبات األكادميية حتول دون قدريت على ا  2.24  1.07
  29  29 أشعر أن هنالك نقصاً يف الدور الذي تقوم به إدارة الكلية جتاه األنشطة الدينية  2.03  1.01
  30  2 أشعر بأنَّ هنالك نقصاً يل واضحاً يف الدور الذي تقوم به الكلية جتاه النشاط الصحي  1.89  0.88

  
إنَّ ) 3(متوسطات احلسابية كما يوضـحها اجلـدول   تشري نتائج التحليل اإلحصائي لل

اجتاهات الطلبة حنو النشاطات الطالبية كانت إجيابية وحمايدة على فقرات االستبانه، حيث 
كانت ثالث عشرة فقرة ذات اجتاه إجيايب، وست فقرات ذات اجتاه حمايد، ومخس فقرات 

  .ذات اجتاه سليب
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لمجال العلمي بأكرب متوسط بني الفقرات وهي تنتمي ل) 13(وقد جاءت الفقرة رقم  
أنَّ ممارسة الطلبة لألنشطة العلمية يعترب مظهراً حضارياً (وتنص على ) 4.38(حيث بلـغ 

  ).رفيعاً
واليت تنتمي للمجال الصحي بأدىن متوسط حسايب حيـث بلـغ   ) 2(وجاءت الفقرة 

  . ه إدارة الكليةوتنص على أنَّ هنالك نقصاً يف النشاط الصحي الذي تقوم ب) 1.89(
ممارسة األنشطة الطالبية حسب جماالت الدراسة، فقد استخدم وملعرفة اجتاهات الطلبة حنو 

  ).4(، كما هو مبني يف جدول رقم الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
  

  )4(جدول 

  رقم اال  ااالت  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري
الرت

  بة

  1 1 النشاط العلمي 4.17  0.49

  2 7 األنشطة الفنية 3.77  0.51

  3 2 النشاط الرياضي 3.59  0.60

  4 3 النشاط االجتماعي 3.48  0.49

  5 5 النشاط الثقايف 3.15  0.51

  6 4 النشاط الديين 3.09  0.51

  7 6 النشاط الصحي 2.78  0.60

  
بـة األوىل بـني   يظهـر أنَّ النشـاط العلمـي قـد جـاء يف املرت     ) 4(ومن اجلدول 

األنشطة الطالبية اليت يتجه طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنـو ممارسـتها، وقـد بلـغ     
، وجاء اجتاه الطلبة حنو ممارسـة النشـاط الفـين يف    )4.17(متوسط جمال هذا النشاط 

، وجـاء اجتـاه الطلبـة    )3.77(املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا النشـاط  
ة النشاط الرياضي يف املرتبة الثالثـة؛ حيـث بلـغ متوسـط هـذا النشـاط       حنو ممارس

، وجاء اجتاه الطلبة حنـو ممارسـة النشـاط االجتمـاعي يف املرتبـة الرابعـة،       )3.59(
، وجـاء اجتاه الطلبـة حنـو ممارسـة النشـاط     )3,48(حيث بلغ متوسط هذا النشاط 
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، وجـاء النشـاط   )3.15( الثقايف يف املرتبة اخلامسة، حيث بلـغ متوسـطه احلسـايب   
والنشـاط الصـحي   ) 3.09(الديين يف املرتبة السادسة، حيث بلغ متوسـطه احلسـايب   

  ).2.78(يف املرتبة السابعة واألخرية، حيث بلغ متوسطه احلسايب 
وميكن القول إنّ اجتاهات الطلبة حنـو النشـاط العلمـي، قـد جـاءت يف املرتبـة        

الكلية ـذا النشـاط، وتـوفري الـربامج اخلاصـة       األوىل، األمر الذي يدلل على اهتمام
بذلك إضافة إىل أن النشاط العلمي قد يكون ذا ارتبـاط مبوضـوع دراسـة الطالـب،     
مما جيعل االجتاه حنو ممارسة النشاط العلمي أقـرب إىل الطلبـة يف حـني كـان األمـر      

بـه،  عكس ذلك فيما يتعلق بالنشاط الصحي، األمر الـذي يشـري إىل قلـة االهتمـام     
وما يؤكد هذه النتيجة هو أنّ النتائج املتعلقة بـالفقرات، واـاالت يف الدراسـة قـد     

  .    جاءت مدعمة لذلك
  

  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين وهو-ثانيا 
هل ختتلف اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشـطة الطالبيـة   

لإلجابة عن هـذا السـؤال، فقـد مت    : وى، والربنامج الدراسيباختالف اجلنس، واملست
والربنـامج  ) ذكر وأنثى(اجلنس : حساب حتليل التباين املعقد ملتغريات الدراسة بثالثة وهي

األوىل والثانيـة والثالثـة   (واملستوى الدراسي بفئاتـه  ) الدبلوم والبكالوريوس(مبستوياته 
  )5(وكما يبني اجلدول ). والرابعة

  
  )5( جدول

  نتائج حتليل التباين املتعدد االت الدراسة تبعاً ملتغريات اجلنس والربنامج واملستوى
جمموع املربعات اخلطأ متوسط املربعات متوسط اخلطأ  قيمة ف مستوى الداللة  املتغري ااالت

0.936  0.00656 0.24270 0.00159 29.6093
0 

  النشاط العلمي 0.00159

س
جلن
ا

  

 النشاط الرياضي 0.0057 44.2997 0.00057 0.36172 0.00158  0.968
0.951  0.00373 0.24607 0.00092 30.0207

5 
النشاط االجتماعي 0.00092
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0.947  0.00437 0.26516 0.00116 32.3489
8 

  النشاط الديين 0.00116

0.375  0.79197 0.25561 0.20244 31.1846
6 

  النشاط الثقايف 0.20244

0.290  1.12578 0.36264 0.40934 44.2418
7 

  النشاط الصحي 0.40934

0.541  0.37553 0.26575 0.09980 32.4218
7 

  النشاط الفين 0.09980
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جمموع املربعات اخلطأ متوسط املربعات متوسط اخلطأ  قيمة ف مستوى الداللة  املتغري ااالت

0.774  0.08278 0.24255 0.02008 29.5908
1 

  علميالنشاط ال 0.02008

مج
ربنا
ال

  

0.664  0.18903 0.36117 0.06828 44.0622
7 

  النشاط الرياضي 0.06828

0.720  0.12926 0.24582 0.03177 29.9899
0 

النشاط االجتماعي 0.03177

0.567  0.32938 0.26445 0.08710 32.2630
3 

  النشاط الديين 0.08710

0.409  0.68552 0.25583 0.17538 31.2117
2 

  لنشاط الثقايفا 0.17538

0.624  0.12514 0.36562 0.04576 44.6054
5 

  النشاط الصحي 0.04576

0.984  0.00040 0.26657 0.0011  32.5215
7 

  النشاط الفين  0.0011

0.716  0.45246 0.24400 0.11040 29.2796
9 

  النشاط العلمي 0.33120

وى
ست
امل

  

0.107  2.07685 0.34960 0.72607 41.9523
3 

  لنشاط الرياضيا 2.17821

0.824  0.30195 0.24831 0.7498  29.7967
5 

النشاط االجتماعي 0.22493

0.768  0.38003 0.26705 0.1.148  32.0456
8 

  النشاط الديين 0.30445

0.845  0.27206 0.25979 0.7068  31.1750
6 

  النشاط الثقايف 0.21203

0.862  0.24897 0.26976 0.09207 44.3750
1 

  نشاط الصحيال 0.27620

0.223  1.48254 0.26133 0.38743 31.3593
8 

  النشاط الفين 1.16229
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ) 5(يظهـر من اجلدول 
)α  =0.05( وتعزى ملتغريات الدراسة ،)واجتاهات )اجلنس والربنامج الدراسي واملستوى ،

  .كل عام، وعلى أداة القياس ككلالطلبـة حنو ممارسة األنشطة بش
اجلنس، املسـتوى،  (وقد مت استخدام حتليل التباين الثالثي لفحص أثر متغريات الدراسة 

على اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الطالبية علـى األداة كلـها،   ) الربنامج الدراسي
  .يوضح نتائج هذا التحليل) 6(واجلدول 
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  )6(جدول 

  ) اجلنس والربنامج واملستوى(الثالثي ألثر متغريات الدراسة  نتائج حتليل التباين

  على اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الطالبية

 مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

  اجلنس 37.217 1 37.217  0.0364  0.547

  الربنامج 0.511 1 0.511 0.005  0.944

 املستوى الدراسي 288.106 3 96.035 0.940  0.424

   102.206  118 12060.314   اخلطأ

   100.681  123 12383.742   الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ) 6(يظهـر من اجلدول 
)α =0.05 (  تعزى للجنس واملستوى والربنامج يف اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشـطة
  .طالبيةال

  
  : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث وهو -ثالثاً

  ما هي مقترحات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية لزيادة فعالية األنشطة الطالبية؟
طالباً وطالبـة سـلموا   ) 30(طالباً وطالبة، ووجد أنَّ ) 95(أجاب عن هذا السؤال 

فرز اإلجابات يدوياً وكانت النتائج على النحو االستبانه دون اإلجابة عن السؤال، وقد مت 
  :التايل

زيادة الوقت املسموح ملمارسة األنشطة الرياضية، وتشكيل جلان طالبيـة لألنشـطة،   
وإقامة أيام مفتوحة، وإقامة معارض فنية، وعلمية، وعقد دورات ثقافية وعلميـة للطلبـة   

 مواقع ثقافية وعلميـة داخـل   ، وعقد أو إقامة زيارات طالبية إىل)خصوصاً يف احلاسوب(
األردن، وختصيص جائزة ألفضل مشروع خترج وألفضل نشاط خاص، وإصدار جملة حبثية 
تتوىل نشر إبداعات الطلبة، والتبادل الثقايف مع اجلامعات األردنية، وتشكيل فرقة موسيقية 

دة عـدد  وفلكلورية تعىن بالتراث األردين، وتوفري معدات وأدوات ومالعب رياضية، وزيا
وحتسني مستوى املالعب الرياضية، وعقد دورات ثقافية ).. مثل مسبح(األنشطة الرياضية 

وعلمية للطلبة خصوصاً يف احلاسوب، وتبين الطلبة الذين لديهم مواهب فنيـة واالهتمـام   
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بطلبة التفوق الرياضي، وإبراز املناسبات الوطنية بشكل أكرب وزيادة التثقيـف الصـحي،   
لعامة يف املكتبة، والدورات الصحية؛ مثل اإلسعاف املدين وتكثيف الدعايـة  وعدد الكتب ا

اإلعالمية لألنشطة، وإقامة الندوات العلمية الالمنهجية، وتوفري معدات وأدوات ومالعـب  
رياضية، وزيادة عدد األنشطة الرياضية، وتوفري األعمال التطوعية للطلبة وإقامة رحـالت  

  .استثنائية
  

  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج 

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

فيما يتعلق باألنشطة األكثر ممارسة فقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ النشاط العلمي هـو  
أكثرها ممارسة، وجاء النشاط الفين يف املرتبة الثانية وأنَّ أقل النشاطات ممارسة هو النشاط 

رتيب اجتاهات الطلبة حنو النشاط العلمي قـد جـاء   الصحي،ويعتقد الباحث بأنّ سبب ت
باملرتبة األوىل، ويعود إىل أنَّ الطلبة موضوع الدراسة يدرسون ختصصات هندسية، وبالتايل 
فمن الطبيعي أنْ مييلوا إىل النشاطات العلمية أكثر من غريها وكذلك يعتقد الباحث بـأنَّ  

ا قبل األخرية على الرغم مـن أنَّ اتمـع   سبب وضع الطلبة للنشاطات الدينية يف املرتبة م
األول : األردين جمتمع حمافظٌ، ويغلب عليه الطابع الديين، يعود إىل سببيني رئيسـيني مهـا  

مشاركة الطلبة يف األنشطة الدينية من خالل برامج رمسية على مستوى الـوطن، وثانيـاً   
. ية املعتمدة من قبل إدارة اجلامعـة اقتصار األنشطة الدينية داخل الكلية على املناسبات الدين

  .ويقع بعضها أثناء العطلة الصيفية، مما يقلل فرصة اشتراك الطلبة بتلك األنشطة
، اليت أشارت نتائجهـا إىل  )1995(حيث توافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة حمسن 

لبة لـه، يف  أنَّ النشاط العلمي هو النشاط الذي جاء يف املرتبة األوىل من حيث ممارسة الط
حني كان النشاط الفين متضمناً يف جمموعة األنشطة الثقافية، والـيت جـاءت يف املرتبـة    

  .اخلامسة
، ذلك أنّ النشـاط  )1992(وقد اختلفت نتائج السؤال األول مع دراسة أبو رضوان  

كما وختتلف نتائج هذا السؤال عـن  . العلمي كان أقلَّ األنشطة اليت متارس من قبل الطلبة
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 كان من، حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ النشاط العلمي )1992(نتائج دراسة طناش 
أقل األنشطة ممارسة يف اجلامعة األردنية من قبل الطلبة، يف حني جاءت األنشطة التروحييـة  
والفنية يف املرتبة األوىل، واليت جاءت يف املرتبة الثانية يف دراستنا احلاليـة، ولعـل هـذا    

 تقدمهف يشري إىل أنَّ االهتمام الذي تقدمه اجلامعة األردنية للجانب العلمي أقل ما االختال
  . جامعة البلقاء اليت تركز على اجلانب العلمي، ويليه اجلانب التروحيي والفين

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 الداللةمستوى  لقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند
)α =0.05 ( يف اجتاهات الطلبة، حنو ممارسة األنشطة الطالبية، وتعزى للجنس، والربنامج

الدراسي واملستوى الدراسي، وهذه النتائج توافقت مع نتائج دراسة كل من دراسة حمسن 
، حيث مل تظهر الدراسة وجود أي فروق ذات داللة إحصائية ملتغريات اجلنس، )1995(

، ودراسـة  )casey,1985(، واملستوى الدراسي ومكان السكن، ودراسة كيسـي  والكلية
، وتعارضت مع نتائج دراسـة  )Shocker, 1987(، ودراسة شوكر )karni,1986(الكرين 

  ).1992(وأبو رضوان ) 1993(كل من طناش 
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بعض اإلجابات ومع نتائج دراسة حمسـن  توافقت إجابات الطلبة على هذا السؤال مع 

، مثل تشكيل جلان طالبية لألنشطة، وإقامة دورات صحية تثقيفية، وزيادة عدد )1995(
 بنياألنشطة الصحية، وتعارضت فيما يتعلق بإقامة األنشطة الفنية، وإقامة األعمال الفنيـة 

  . الطلبة يف اجلامعة
  

  :المقترحات
  :من نتائج فإنَّ الباحث يقترح ما يلي يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة

أنْ تعمل إدارة اجلامعة على توفري كافة التسهيالت، واإلمكانات املادية؛ ملمارسـة   -1
  .األنشطة الطالبية بشكل يليب طموحات، ورغبات الطلبة
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االهتمام باألنشطة التروحيية للطلبة، وإقامة املسابقات العلمية والثقافية بـني كافـة    -2
  .لكليات واجلامعاتطلبة ا

) كليات جامعة البلقـاء (إقامة مهرجانات ثقافية علمية سنوية حتت اسم مهرجان  -3
  .تشارك فيه كل كلية بنشاط معني، أو فعاليات خمتلفة

  .إجياد صالة رياضية حبيث تقام فيها مجيع األلعاب الرياضية -4
فنية، والدينية، حسـب  اإلكثار من حجم األنشطة الطالبية، وخصوصاً العلمية، وال -5

  .ما تشري إليه نتائج الدراسة
  .االهتمام باألنشطة الصحية -6
  .توفري حوافز تشجيعية للطلبة؛ للمشاركة يف األنشطة -7
إجراء دراسات ميدانية حول األنشطة الالمنهجية اليت تليب احتياجـات الطلبـة،    -8

: أثر املتغريات التاليـة  ومعرفة أهم املستلزمات اخلاصة مبثل هذه األنشطة، ودراسة
علـى  ) الوضع االجتماعي واالقتصادي للطلبـة (توفر الوقت، وتوفر اإلمكانات 

  .اجتاهام حنو ممارسة األنشطة الطالبية
  

  :المراجع العربية
، مكتبـة لبنـان،   معجم املصطلحات االجتماعيـة ): 1982(بدوي، أمحد زكي  .1

  .بريوت
، دار سي، تنظيمه وعالقته باملنـهاج النشاط املدر): 1987(توفيق، مقبل فهمي  .2

  .املسرية، بريوت
 ،ديناميات النمـو  ،البناء ،نظريات الشخصية): 1986(جابر، جابر عبد احلميد  .3

  .القاهرة دار النهضة العربية ،التقومي
معجم علم النفس والطب ): 1988(جابر، جابر عبد احلميد وكفايف، عالء الدين  .4

  .ة العربية، القاهرة، اجلزء األول، دار النهضالنفسي
  .عمادة شؤون الطلبة، السلط دليل الطالب،): 2001(جامعة البلقاء التطبيقية  .5
، كلية اهلندسة التكنولوجيـة،  الكتاب السنوي): 2002(جامعة البلقاء التطبيقية  .6

  .مطابع الدستور، عمان
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  ).220-197(، ص )2(، عدد )5(الريموك جملد 

 األنشطة الطالبية يف مديرية تربية لواء مأدبـا، ): 1993(رضوان، عبد اهللا راجي  .9
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235.(  
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